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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 :أما بعد ،آله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم وبارك على محمد وعلى  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 
رضي هللا -عن عائشة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه  :الهمداني قال ءحدثنا أبو كريب محمد بن العال"

 «؟أردت الحج» :لى ضباعة بنت الزبير فقال لهاع -صلى هللا عليه وسلم-دخل رسول هللا  :قالت -اعنه
حت كانت تو  «اللهم محلي حيث حبستني :وقولي ،حجي واشترطي»: فقال لها ،هللا ما أجدني إال وجعةو :قالت

 المقداد.
ضي هللا ر - معمر عن الزهري عن عروة عن عائشةأخبرنا  :أخبرنا عبد الرزاق قال :وحدثنا عبد بن حميد قال

 يا رسول :بن عبد المطلب فقالت ضباعة بنت الزبير على -صلى هللا عليه وسلم-دخل النبي  :قالت -اعنه
أن محلي حيث  حجي واشترطي» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي  ،هللا إني أريد الحج وأنا شاكية

 .«حبستني
-ة عائش أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن :أخبرنا عبد الرزاق قال :وحدثنا عبد بن حميد قال

 مثله. -ارضي هللا عنه
 ريج حجعن ابن بكر  بد المجيد وأبو عاصم ومحمد بنحدثنا عبد الوهاب بن ع :بشار قال وحدثنا محمد بن

ر بو الزبيأبرني أخ :أخبرنا ابن جريج قال :أخبرنا محمد بن بكر قالقال:  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له
ضي ر -المطلب  عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدأنه سمع طاووسًا وعكرمة مولى ابن عباس 

ني أريد الحج فما تأمرني ،إني امرأة ثقيلة :قالتف -صلى هللا عليه وسلم-أتت النبي  -هللا عنها : فقال ؟وا 
 فأدركت. :قال «واشترطي أن محلي حيث تحبسني أهلي بالحج»

ن ع ن هرمبحدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو  :حدثنا أبو داود الطيالسي قال :حدثنا هارون بن عبد هللا قال
لى هللا ص-النبي  افأمرهاعة أرادت الحج أن ضب -رضي هللا عنهما-سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس 

 .-عليه وسلم صلى هللا-ففعلت ذلك عن أمر رسول هللا  ،أن تشترط -عليه وسلم
 دثنا أبوح :انوقال اآلخر  ،أخبرنا :وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيالني وأحمد بن خراش قال إسحاق

ضي هللا ر -حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس  :قالعامر وهو عبد الملك بن عمرو 
أن محلي حيث  حجي واشترطي» :-رضي هللا عنها-لضباعة  قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -عنهما

 ."أمر ضباعة :إسحاقوفي رواية  «تحبسني
يقول  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام مسلم 
رضي هللا -ا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: حدثنحدثنا أبو كريب محمد بن العالء الهمداني "

صة والق -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا عم رسابنة ، بن عبد المطلب "في قصة ضباعة بنت الزبير :-عنها
على ضباعة بنت الزبير فقال  -صلى هللا عليه وسلم-دخل رسول هللا  :قالت"ا مخرجة في الصحيحين وغيرهم
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اللهم محلي حيث  :وقولي ،حجي واشترطي»: فقال لها ،وهللا ما أجدني إال وجعة :قالت «؟أردت الحج» :لها
 .وكانت تحت المقداد «حبستني

د أو خاف أن يص ،في مثل هذه الصورة لمن خاف أن ال يتمكن من إتمام الحج االشتراطهذا  «واشترطي حجي»
ضية قوهذه  ،نه ال ينفع االشتراط مطلقاً : إخالفًا لمن قال ،وهذا دليل صريح واضح فيهه ينفع االشتراط، عن

 يرى الويقابل هذا القول الذي  ،ولبهذا القالحديث حجة على من يقول ، و بهذه المرأة ،والحديث خاص بها ،عين
ن لم ،افىينفع مطلقًا لمن كان شاكيًا ولمن كان صحيحًا سليمًا معإن االشتراط  :شتراط مطلقًا قول من يقولاال

 يصد عن وهو أن من خشي أن ،والحديث داللته على القول األول، ولمن كان آمنًا مطمئناً  ،كان خائفًا أن يصد  
ن تق، والحديث دليل صريح في المسألة ،تم حجه لمرض أو نحوه فإنه له أن يشترطالبيت أو خشي أن ال ي ابل وا 

 ،قاإلطال ينفع على :ومنهم من يقول ،االشتراط ال ينفع مطلقاً  :من يقول فمنهم قوالن ألهل العلم غير هذا القول
ل هذه ه أن يشترط في مثومن خاف أن ال يدرك المناسك لمرضه ل "وهللا ما أجدني إال وجعة" :تقول والحديث
جوز له يكما أنه ال  ،يشترط أن يحل ألدنى سببأن و  ،للحاج أن يشترط :يقال ،االشتراطفي توسع وال ي   ،الصورة

 .أن يشترط أن يحل من غير سبب
 وكانت" :ليقو  "ا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشةقال: أخبرنعبد بن حميد  وحدثنا" :ثم قال

وجود  لكن كثير ممن يخرج األحاديث ال سيما أوائل المحققين نفوا ،ج في البخاري الحديث مخر  "ادتحت المقد
ما ف وفي كتاب المحصر ،ألنهم بحثوا في كتاب الحج ؛الحديث لم يخرجه البخاري  :قالوا ،الحديث في البخاري 
وكانت تحت " :في الحديث لقولهب النكاح؛ وضعه في كتا -رحمه هللا تعالى-والبخاري  ،وجدوا هذا الحديث

-ترجم عليه اإلمام  ،المقداد كما هو معروف مولىو  ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا هي ابنة عم  "المقداد
 من الحديث وهو االشتراط وترك االستنباط الظاهر ،لحظ هذا الملحظ ،في الدين األكفاءباب  :-رحمه هللا تعالى

ن  -رحمه هللا-ألمر رآه  ؛في الحج ويأتي به في  ،الحديث في الحجيأتي ب ،كانت عادته في مثل هذا أنه يكرروا 
 .ويأتي به في مواضع أخرى  ،النكاح

وعلى كل حال  ،كره في كتاب النكاحذواقتصر على  -رحمه هللا تعالى-اإلمام المقصود أن هذا شيء رآه 
 .الحديث في الصحيحين ال مجال للكالم فيه

- عائشة عروة عن عن عن الزهري أخبرنا معمر  :اخبرنا عبد الرزاق قال :الوحدثنا عبد بن حميد ق" :يقول
 :تنت الزبير بن عبد المطلب فقالعلى ضباعة ب -صلى هللا عليه وسلم-دخل النبي : قالت -رضي هللا عنها

أن محلي  حجي واشترطي»: -لسالمعليه الصالة وا-فقال النبي  ،يا رسول هللا إني أريد الحج وأنا شاكية
، صيامبل بعض العوام يشترط في ال ،قدوة قال به بعض األئمةوله  ؛بعض العوام يشترط مطلقاً  "«يث حبستنيح

، ي حيث حبستنيفإن حبسني حابس فمحل -وهذه بدعة– اللهم إني أريد الصيام إلى الليل :يطرد ذلك في الصيام
ئم ما يقتضي الفطر يفطر بدون صاالالصيام إذا طرأ على  ،هذا موجود عند بعض العامة وال أصل لهنعم، 
 ؟نعمشرط، 

 طالب:.......
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نفعه ي :عيادة مريض يقول أهل العلمإذا اشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو  ،االشتراط في االعتكاف هذا قيل به
لى إله أن يشترط فيخرج نه : إبل منهم من يقول، ويعتكف ويخرج لما اشترطه وال يؤثر ذلك في اعتكافه ،ذلك
ة واإلقاممن العكوف  -لزوم المكان-االعتكاف األصل فيه اللزوم  ؛لكن هذا توسع غير مرضي ،ويرجع الدوام

 ذاه :قولويعليه ثمان ساعات في الدوام رايح جاي ويذهب إلى الدوام ويرجع يخرج أما  ،الطويلة في المكان
 .هذا اعتكافب ما هو اعتكاف!

- ن عائشةبن عروة عن أبيه عأخبرنا معمر عن هشام  :قال أخبرنا عبد الرزاق :وحدثنا عبد بن حميد قال"
 .مثله -رضي هللا عنها

ح  ،جريج بن بكر عن ابن حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد :محمد بن بشار قالوحدثنا 
ه لزبير أنا بوأأخبرني  :أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال :وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال
ضي هللا ر -عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب سمع طاووسًا وعكرمة مولى ابن عباس 

 نعم؟ ،...-عليه الصالة والسالم-هاشمية ابنة عم النبي  "-عنها
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
 عنها، عنها.

 وأما قول صاحب الوسيط من الشافعية ،اشميةه فهي -صلى هللا عليه وسلم-ضباعة هذه بنت عم النبي  :قولأ
لى ص-أتت رسول هللا " -سلمصلى هللا عليه و -هي ابنة عم رسول هللا  ،الصواب أنها هاشمية ،غلطأنها أسلمية 

ني أريد الحج"يعني بسبب الوجع  "إني امرأة ثقيلة :فقالت -هللا عليه وسلم بالحج  أهلي»: قال ؟فما تأمرني وا 
ال ما يعني لو وجد امرأة ثبطة ثقيلة من غير مرض تشترط و  "فأدركت :قال «ي حيث تحبسنيواشترطي أن محل ا 

 نعم؟ تشترط؟
 طالب:.......
 ؟من غير مرض
 طالب:.......

 يستقل الفمجرد الثقل وجعة، ثقل بالوجع سر هذا الوهناك في الروايات األخرى ف   ،امرأة ثقيلةإني  :ألنها تقول
 تسويغ االشتراط.ب
ة عن ن هرمب وحدثنا حبيب بن يزيد عن عمر  :قالحدثنا أبو داود الطيالسي  :ا هارون بن عبد هللا قالحدثن"

لى هللا ص-اعة أرادت الحج فأمرها النبي أن ضب -رضي هللا عنهما-سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس 
مرها أن أ «ي واشترطيحج» "-ليه وسلمعصلى هللا -ففعلت ذلك عن أمر رسول هللا أن تشترط  -عليه وسلم

يعني أمرها  «واشترطي» كما في بعض الروايات «أهلي بالحج» أو «حجي واشترطي»: تشترط قائاًل لها
 باالشتراط.

 خاص بالمريض االشتراط؟ طالب:
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 أو يتوقع ما يعوقه عن الحج...، خاص بمن يظن أن
ولو زاد مرضها لحلت  ،احتياطوصار اشتراطها مجرد  ،حجت حجًا كامالً  :يعنيأدركت  "فأدركت" :يقول

 باالشتراط.
هو د ربعي فوأما وال ،خراش بالخاء المعجمة "أيوب الغيالني أحمد بن خراشأبو إسحاق بن إبراهيم و وحدثنا "

ن ضبطه المنذري  ،حراشربعي بن بالحاء   ،عامر حدثنا أبو :وقال اآلخران ،أخبرنا: قال إسحاق" ةالمعجمبوا 
 نعم. ،العقدييش؟ اإل "وهو عبد الملك بن عمرو

لى هللا ص-أن النبي  -رضي هللا عنهما-ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس حدثنا رباح وهو  :قال"
وفي رواية  «حيث تحبسني ليأن محشترطي حجي وا»: -رضي هللا عنها-قال لضباعة  -عليه وسلم

 ، نعم.يعني على ما تقدم "أمر ضباعة :إسحاق
 أحسن هللا إليك.

دة بن حدثنا عب :عبدة قال زهيروزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن اد بن السري هن   حدثنا"
 :التق -هللا عنها رضي-قاسم عن أبيه عن عائشة العبد الرحمن بن سليمان عن عبيد هللا بن عمر عن 

 أبا بكر -م عليه وسلصلى هللا-فأمر رسول هللا  ،بالشجرةنفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر "
 ."يأمرها أن تغتسل وتهل  

حمد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحي بن سعيد عن جعفر بن م :بن عمرو قالأبو غسان محمد حدثنا 
سماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة في حديث أ -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا عن أبيه 

 .فأمرها أن تغتسل وتهل   -رضي هللا عنه-بكر أمر أبا  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 .بدةيعني يحدثون عن ع "عن عثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدةزهير بن حرب و هناد بن السري حدثنا "
بن سم لقاا "حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد هللا بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه :قال زهير"

وكانت قبله  ،زوجة أبي بكر الصديق "سنفست أسماء بنت عمي: قالت -رضي هللا عنها-عن عائشة " محمد
فست أسماء ن   :قال" -مرضي هللا عنه-وبعده تحت من؟ علي بن أبي طالب  ،الطيار ، جعفرتحت من؟ جعفر
، ليفةذي الح :-ما سيأتي على-وفي رواية  ،في رواية بالبيداءو  "محمد بن أبي بكر بالشجرةببنت عميس بن 

 .وهي مواضع متقاربة
تصنع  فالنفساء والحائض "وتهل  يأمرها أن تغتسل  -زوجها– أبا بكر -صلى هللا عليه وسلم-فأمر رسول هللا "

 .جميع ما يصنعه الحاج إال الطواف بالبيت
اج غير أال تطوفي اصنعي ما يصنعه الح» :قال -عليه الصالة والسالم-حديث عائشة أن النبي في وسيأتي 
افعلي »أو  «اصنعي ما يصنعه الحاج»: استدل بعضهم بعمومه، فالطواف تمنع منه الحائض والنفساء «بالبيت

افعلي » إنما ؛وا غراق في العموموهذا إبعاد جدًا  ،ألن الحاج يقرأ القرآن ؛أن الحائض تقرأ القرآن «ما يفعله الحاج
، نعم ،افعلي ما يفعله الناس :ما قاله حاج الوصف بكونو  ،ناسك الحجمما يتطلبه الحج من م «ما يفعله الحاج
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تصلي  بعد الحاج يصلي أيضاً  ؛وال داللة فيه على أن الحائض تقرأ القرآن ،يفعله الحاج مما يتطلبه حجه ما أنما
 ال ما تصلي؟ا  و 

 يصلي ويصوم. طالب:
 .هذا إغراق في العموم ال ال ؛نعم ويصوم

  :-ىرحمه هللا تعال-يقول 
ن جعفر عن يحي بن سعيد ع -بيالض-حميد بن عبد الحدثنا جرير  :أبو غسان محمد بن عمرو قالحدثنا "

ضي هللا ر -عن جابر " أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقرجعفر بن محمد الصادق عن  "بن محمد عن أبيه
 وأالحديث ألسماء  سماءفي حديث أ "في حديث أسماء بنت عميس حين نفست" عبد هللا جابر بن "-ماعنه
 ؟حديث لجابرال

 طالب:.......
ن أبذي الحليفة  ن ِفَست"أو  تس  ف  يعني في قصة أسماء بنت عميس حين ن   ،وسيأتي بطوله ،هذا حديث جابر

ثير من العامة إذا ك "فأمرها أن تغتسل وتهل   -ضي هللا عنهر -أمر أبا بكر  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
مكث وت ،يمرون بالمحرم وال تحرم ر،حتى تطهيؤخرون إحرامها  -متلبسة بالحيض-ة عليها الدورة كان معه امرأ 

 الطواف ،وتفعل جميع ما يفعله الناس غير الطواف ،تهل مع الناس، هذا خطأو  فإذا طهرت أحرمت ،في السكن
 -معليه الصالة والسال–ألن النبي  ؛على ذلك حبس الرفقةولو ترتب  ،لنفساء بحالال الحائض و من ا وغسال ي

 ، نعم؟دل على أن الحائض تحبس الرفقة «؟أحابستنا هي»: قال كما سيأتي
 خارج المسجد؟ ..طيب بالنسبة للسعي :طالب

ن إ: لكن الذي يقول ،الذي يقول بجواز تقديم السعي على الطواف ما فيه مشكلة تسعىف ،المسعى خارج المسجد
 .-إن شاء هللا-وسيأتي هذا  ،أن تسعى طواف ال يمكنالسعي ال يصح إال بعد 

 طالب:.......
 ال شك.بليس من المسجد  وه

 .......طالب:
 يش يسوي؟إ الجنب

 طالب:.......
ل ولم لو لم يغتس، نعم الطهارة ليست بشرط لإلحرام ،تطهربالحج حتى  اغتسل وأهل   :نقول للجنب ،بيغتسل للحج

 ، نعم؟تجرد واغتسل -عليه الصالة والسالم–النبي  ؛ن يغتسللإلنسان أ سن، لكن ي.، ما.يتوضأ أهل بالحج
 طالب:.......

 ، نعم.-إن شاء هللا-ال مانع  ،ال بأسإذا كانت ال تضر 
 أحسن هللا إليك. 

 -رضي هللا عنها-لى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قرأت ع :التميمي قال ىبن يحي ىحدثنا يحي
-ثم قال رسول هللا  ،عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة -صلى هللا عليه وسلم- خرجنا مع رسول هللا :أنها قالت
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 «حتى يحل منهما جميعاً  ثم ال يحل   ،بالحج مع العمرة من كان معه هدي فليهل  »: -صلى هللا عليه وسلم
لى هللا ص-فشكوت ذلك إلى رسول هللا  ،ف بالبيت وال بين الصفا والمروةلم أط  فقدمت مكة وأنا حائض  :قالت

فلما قضينا الحج  ،ففعلت :قالت «ودعي العمرة ،ي بالحجوأهل ِ  ،انقضي رأسك وامتشطي»: فقال -عليه وسلم
هذه »: فقال ،بكر إلى التنعيم فاعتمرتمع عبد الرحمن بن أبي  -صلى هللا عليه وسلم-أرسلني رسول هللا 

ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا  ،ة ثم حلواالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمرو فطاف  «مكان عمرتك
 .وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحداً  ،من منى لحجهم

شهاب  خالد عن ابنحدثني عقيل بن  :حدثني أبي عن جدي قال :وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال
خرجنا مع  :نها قالتأ -لى هللا عليه وسلمص-زوج النبي  -رضي هللا عنها-عن عروة بن الزبير عن عائشة 

 حتى قدمنا ،فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ،عام حجة الوداع -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ى فال ومن أحرم بعمرة وأهد ،فليحللحرم بعمرة ولم يهد امن »: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،مكة

ل حائضًا لم أزففحضت  :-رضي هللا عنها-قالت عائشة  «حجه ومن أهل بحج فليتم   ،يهيحل حتى ينحر هد
أسي وأمتشط أن أنقض ر  -ه وسلمصلى هللا علي-فأمرني رسول هللا  ،حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إال بعمرة

 عليه ى هللاصل-بعث معي رسول هللا  ،إذا قضيت حجيحتى  ،ففعلت ذلك :قالت ،وأهل بحج وأترك العمرة
ل لحج ولم أحلوأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني ا ،عبد الرحمن بن أبي بكر -وسلم
 .منها

ضي هللا ر - اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة :أخبرنا عبد الرزاق قال :وحدثنا عبد بن حميد قال
فأهللت بعمرة ولم أكن سقت  ،ة الوداعام حجع -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع النبي  :قالت -عنها
تى ح ثم ال يحل   ،ن معه هدي فليهلل بالحج مع عمرتهمن كا»: -صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي  ،الهدي
يف مرة فكيا رسول هللا إني كنت أهللت بع :فلما دخلت ليلة عرفة قلت ،فحضت :قالت ،«منهما جميعاً يحل 

جي حفلما قضيت  :قالت «ي بالحجوأمسكي عن العمرة وأهل ِ  ،تشطيانقضي رأسك وام»: قال ؟أصنع بحجتي
 .نهاسكت عأمر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أم

مع  خرجنا: قالت -نهاعرضي هللا -ا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: حدثنحدثنا ابن أبي عمر 
حج ومن أراد أن يهل ب ،نكم أن يهل بحج وعمرة فليفعلممن أراد »: فقال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

لى هللا عليه ص- هللارسول  فأهل   :-رضي هللا عنها-قالت عائشة  «ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ،فليفعل
 .بالعمرة فيمن أهلوكنت  ،وأهل ناس بعمرة ،وأهل ناس بالعمرة والحج ،وأهل به ناس معه ،بحج -وسلم

 -عنها رضي هللا-هشام عن أبيه عن عائشة حدثنا عبدة بن سليمان عن  :وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
فقال  :قالت ،في حجة الوداع موافين لهالل ذي الحجة -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  :قالت

 «فلوال أني أهديت ألهللت بعمرة ،هل بعمرة فليهلمن أراد منكم أن ي»: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
فخرجنا حتى  ،فكنت أنا ممن أهل بعمرة :قالت ،ومنهم من أهل بالحجبعمرة،  : فكان من القوم من أهل  قالت

 -صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي فشكوت ذلك  ،من عمرتي قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل  
فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى  ،ففعلت :قالت «وأهلي بالحجوانقضي رأسك وامتشطي  دعي عمرتك»: فقال
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فقضى هللا حجنا  ،بعمرةوخرج بي إلى التنعيم فأهللت عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني أرسل معي  ،هللا حجنا
 .ولم يكن في ذلك هدي وال صدقة وال صوم ،وعمرتنا

خرجنا  :التق -ي هللا عنهارض-عن عائشة حدثنا هشام عن أبيه  :ر قالحدثنا ابن نمي :وحدثنا أبو كريب قال
لى هللا ص-قال رسول هللا ف ،ذي الحجة وال نرى إال الحج لهالل -صلى هللا عليه وسلم-موافين مع رسول هللا 

 .وساق الحديث بمثل حديث عبدة «من أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة»: -عليه وسلم
خرجنا مع  :لتقا - عنهارضي هللا-حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة  :حدثنا وكيع قال :وحدثنا أبو كريب قال

 ،مرةومنا من أهل بحجة وع ،ي الحجة منا من أهل بعمرةموافين لهالل ذ -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
إنه  :ذلك يقال عروة ف :وقال فيه ،وساق الحديث بنحو حديثهما ،فكنت فيمن أهل بعمرة ،ومنا من أهل بحجة

 .ولم يكن في ذلك هدي وال صيام وال صدقة :قال هشام ،قضى هللا حجها وعمرتها
ة عن قرأت على مالك عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عرو  :قال ىبن يحي ىحدثنا يحي
فمنا  ،داعم حجة الو عا -لى هللا عليه وسلمص-خرجنا مع رسول هللا  :نها قالتأ -رضي هللا عنها-عائشة 
 -سلمو لى هللا عليه ص-رسول هللا  وأهل   ،ومنا من أهل بالحج ،ومنا من أهل بحج وعمرة ،بعمرة من أهل  
 ."حروم النيحتى كان  واهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلأوأما من  ،فأما من أهل بعمرة فحل  ، بالحج

ة في بعضها بعض اإلشكاالت في كيفية يات كثير وروا ،في باب طويل جداً  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
حرام من معه -عليه الصالة والسالم-إحرامه   .حرام الثالثةووجوه اإل ،وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

ضي هللا ر -عن عائشة ن ابن شهاب عن عروة لى مالك عقرأت ع :التميمي قال ىبن يحي ىحدثنا يحي"
-ي سميت بذلك ألن النب "جة الوداععام ح -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  :أنها قالت -عنها

-هللا  ثم قال رسول ،بعمرة للنافأه" :تقول ولم يلبث بعدها إال ثالثة أشهر ،عهم فيهاود   -عليه الصالة والسالم
ل أن وغ له أن يحلق قبس؟ ألنه ال يلماذا "«مع العمرةمن كان معه هدي فليهل بالحج »: -صلى هللا عليه وسلم

 هصلى هللا علي-ثم قال رسول هللا  ،بعمرة فأهللنا"ومحل الهدي إنما يكون في يوم النحر  ،يبلغ الهدي محله
ألنه ال  ؛ناً يعني يدخل الحج على العمرة فيصير قار  "«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة»: -وسلم

 .أن يحل من عمرتهيستطيع 
ا طاف بحيث إذ ،مفاده أن من لم يكن معه هدي أنه يستمر على عمرته "«ال يحل حتى يحل منهما جميعاً  ثم»"

-حاضت  "فقدمت مكة وأنا حائض" :قالت" لحجباثم يحرم بعد ذلك  ،ها الحل كلهوسعى وقصر أو حلق حل من
ليه ع-مع قوله لها  "ةوأنا حائض لم أطف بالبيت وال بين الصفا والمرو "بسرف في الطريق  -رضي هللا عنها

 ،ى الطواف بالبيتفدل على أن الطواف بين الصفا والمروة مرتب عل «افعلي ما يفعله الحاج»: -ة والسالمالصال
عد ولذا لو حاضت ب ،ألن السعي مما يفعله الحاج ؛ولو كان مما يسوغ تقديمه لقدمت وفعلت ما يفعله الحاج

تب ألن هذا مر  ؛بين الصفا والمروةتطف لكنها لما لم تطف بالبيت لم  ،نعم تسعى ؟تسعين :طوافها نقول لها
 .مثالً ولذا يشترط جمع من أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنون كطواف القدوم  ،على هذا



 9 

ن إ: لكن لقائل أن يقول «افعل وال حرج»: قال "أن أطوفسعيت قبل " :قد يورد على هذا حديث أسامة بن شريك
يء قدم ذلك اليوم عن شل في ئفما س ،ر إنما هي في أعمال يوم النحرهذا السؤال وجميع أسئلة التقديم والتأخي

 نصهاهو  كما ا لم تطف بالبيت ولم تطف بين الصفا والمروةهفإنأما عائشة  «افعل وال حرج»: ر إال قالخ   وال أ  
 هلى هللا عليص-لى النبي فشكوت ذلك إ، فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت وال بين الصفا والمروة"

 خلت الحج على العمرة فصارت قارنة، نعم؟لما حاضت أد ،يعني هي أهلت بالعمرة "-وسلم
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

 كيف؟
 .طالب: السعي.

 إيه.
 طالب:.......

 ؟لو قدم السعي على الطوافيعني لكن في العمرة  ،ل في ذلك اليوم في شيء قدم وال أخرئفما س
 طالب:.......
 ،تيسيأ هذا كالم طويل ، نعمهل يربط ذلك بالجهل والنسيان لم أشعرمه على خالف بين أهل العلم يعني من قد

 .-تعالى إن شاء هللا-كل هذا سيأتي 
 تقدم السعي؟ .......طالب:

 ذا األمر؟امتثااًل له ا فعلتملماذا  ،يفعل السعي الحاج «افعلي ما يفعله الحاج» لكن هي ما فعلت بعد أن أمرت
 لم تفعل امتثااًل لهذا األمر؟لماذا 

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 ؟«لحاجاافعلي ما يفعله »: لماذا لم تفعل السعي مع قوله ،السعيعلى الكالم  ،ال ما طافت بين الصفا والمروة

 طواف........طالب:
 .بعد ذلك -عالىإن شاء هللا ت-وسيأتي ما فيه  ،وبهذا يقول جمع من أهل العلم ،ألنه مرتبط بالطواف

هنا  بعض الرواياتفي  «انقضي رأسك وامتشطي»: قالف -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إلى رسول هللا فشكوت "
 «أهلي بالحج ودعي العمرةو  ،انقضي رأسك وامتشطي» :مقتضى قوله «ودعي العمرة ،وأهلي بالحج» جاءت:

قول يكيف  إذن، واألكثر على أنها حجت قارنة ًا،أنها بعد ذلك حجت حجًا مفرد ،أنها رفضت عمرتها وقيل بذلك
 هل يستطيع اإلنسان أن يرفض النسك بعد أن تلبس به؟ ؟«دعي العمرة» :-عليه الصالة والسالم–النبي 

 طالب:.......
 نعم؟
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 طالب:.......
ْلَحج  اِتمُّوْا }َوأَ  قول:ي -جل وعال-ألن هللا  ؛ال يستطيع ع اإلنسان أن يدع النسك بعد تلبسه به؟يأقول: هل يستط

 .فالعمرة مأمور بإتمامها [( سورة البقرة196)] َواْلع ْمَرَة{
يعني أفعالها  «عي العمرةد»يعني أدخلي الحج على العمرة و «وأهلي بالحج ،انقضي رأسك وامتشطي» إذن

نما وا   ،طوفتطيع أن ال تست ،تحل منهاوذلك ألنها ال تستطيع أن  ؛التي يفعلها المتمتع ، العمرة المنفردةالمنفردة
وصل يوم  ،لكن لو حاضت المرأة وطهرت يوم عرفة ،وفي بعض الروايات أنها طهرت يوم النحر ،طهرت بعرفة

دين انتظري لعلك تطهرين في يوم عرفة وتؤ  :أو نقول ؟أدخلي الحج على العمرة :عرفة وهي ما طهرت نقول لها
 اج؟ العمرة ثم تلحقين بالح

 :.......طالب
 نعم؟
 ب:.......طال

ما  ما يضيق -وقت الوقوف-ووقت الحج  ،أنا ال أرفض حتى يضيق وقت الحج :قالتلو فعلت ، لكن لو فعلت
ة يوم عرف ثم بعد ذلك إذا طهرت في ،بانتظر آلتي بعمرة مفردة والتمتع أفضلأنا  :تقول ،ينتهي إال بطلوع الفجر
 في يوممن أهل العلم من يرى منع العمرة ، و.. وتقف بعرفة مع الناس ،ثم تهل بالحج ،تطوف وتسعى وتقصر

هذه  لكن في مثل ،متلبسة باإلحرام تما دام ،كلها وقت للعمرة إال يوم عرفة وما بعدهويرى أن السنة  ،عرفة
ال ما تصح؟ ويؤدي العمرة  ،أنه يدخل مكة ضحى يوم عرفةبل بعض الناس يقصد  الصورة لو فعلت تصح وا 

ال ليس بصحيح؟ ،م بالحج ويطلع مع الناسويحل منها ثم يحر  ،كاملة  فعله صحيح وا 
 ..أي عبادة أديت على وجهها.... عبادة.... طالب:....

وجاء في بعض الروايات أنها  ،ةطهرت يوم عرف -رضي هللا عنها-على القول بأن عائشة  ،إيه على وجهها
شكوت ف ،ت وال بين الصفا والمروةفقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبي" :وهنا تقول، نعم؟ عرفةطافت يوم 

 "«ودعي العمرة ،وأهلي بالحج ،انقضي رأسك وامتشطي»: فقال -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إلى رسول هللا 
مرة القارن ع -أدخل عليها الحجبل – التي دخلت في الحجغير العمرة  ،يعني العمرة المستقلة بطوافها وسعيها

 .مثل أفعال المفردلكن أفعال القارن في الصورة  ،عمرة
ن كانت ،صورة العمرة أعمال العمرة المستقلةيعني دعي  «دعي العمرة» :معنى ضي هللا ر -قارنة  حجت وا 
ليه الصالة ع-مرها النبي عولذا أ  ،بحج مفرد وأهلت رفضت العمرة :وبعضهم يقول ،في قول األكثر -عنها

نها رفضت : إة من يقولج  هذه ح   ،مع الحج يكفي إنك اعتمرت :وما قال لها ،بعد حجها من التنعيم -والسالم
 لكن األكثر على خالف ذلك. «دعي العمرة» :ومن أقوى الحجج ،العمرة
 :.......طالب
 للغسل منوأما نقض الشعر  ًا،ما زالت حائض ،ذا سنةغسلها ه ،هي حائض "«انقضي شعرك وامتشطي»" نعم،

 والخالف فيها قوي. ،علمالجنابة هذه مسألة معروفة عند أهل ال أوالحيض 
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ع عبد الرحمن م - عليه وسلمصلى هللا-فلما قضينا الحج أرسلني رسول هللا  ،ففعلت :قالت «دعي العمرةو »"
 اطرهابرًا لخج ؛ة المستقلة عن الحجيعني المفرد "«هذه مكان عمرتك» :فقال ،بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت

دخال للحج غير إ الذين أهلوا بالعمرة المفردة من "صفا والمروة ثم حلوابالبيت والفطاف الذين أهلوا بالعمرة "
البيت بافوا يعني المتمتعين ط "الذين أهلوا بالعمرة" ومن غير إفراد للحج ،عليها ومن غير قران لمن ساق الهدي

و طواف ه الذي "ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ،حلوا الحل كلهثم "وبالصفا والمروة 
 ة لحج والعمر اا بين الذين جمعو  "وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحداً "اإلفاضة 

 فإنما طافوا طوافًا واحدًا.
 :.......طالب
 كيف؟

 طالب:.......
ليه ع-هو ؟ اً احدف طوافًا و جمع بين الحج والعمرة هل طا -عليه الصالة والسالم–لكن الرسول  ،من قولها إيه

كيف  ،في يوم النحر وطافوا طواف اإلفاضة ،إنما طافوا للقدوم وسعوا بعدهوجميع من معه  -الصالة والسالم
ي الفًا ألبخ ،فالقارن يكفيه سعي واحد ،وهو السعي الصفا والمروةإنما مرادها الطواف بين  ؟طوافًا واحداً  :تقول

 واف الحج.طواف القدوم يكفيه عن ط إذا طاف ،دالقارن يكفيه سعي واح -رحمه هللا-حنيفة 
 .......طالب:
 نعم.

 طالب:.......
 ......هذه مكان

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
 إيه نعم.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .عمرتكمكان بدل  ،مكان بدل ،ال هي بدل

 طالب:.......
 ، نعم؟طوافًا واحداً  طافوافإنما  ،ال ال ،ما يضر ال ،ال

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
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ن شيخ اإلسالم أخذ من عموم هذا أنعم،  ،يكفيه عن سعي يوم النحرال السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم 
أن  لكن المحقق عند أهل العلم ،يشمله عموم الناس ،ألنه جمع بين الحج والعمرة ؛المتمتع يكفيه سعي واحد

 .رن بأفعاله عن الثاني بخالف القاكل واحد مستقل  ،ألنهما نسكان مستقالن ؛انالمتمتع يلزمه طوافان وسعي
 "وحدثنا عبد الملك بن شعيب...." :يقول
 :......طالب
 هاه؟

هل هذا سنة لمن أراد أن يقلب  «تشطيانقضي رأسك وام»: - عليه وسلمصلى هللا-مثل قول الرسول  طالب:
 النسك؟

 .نعم «وأهلي بالحج» ، نعم،ل الحج على العمرةتحرم تدخالتي ، لمن أراد أن يحرم
لك بن عبد الم ..:"يقال: حدثن ،ي أبي عن جديقال: حدثنوحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث " :يقول

 .حدثه أبوه وهو شعيب بن الليث عن جده الليث بن سعد ،نعم ..،:شعيب بن الليث بن
لى هللا ص-زوج النبي -عن عروة بن الزبير عن عائشة عن ابن شهاب " ،بن خالدعقيل  :"ي عقيلقال: حدثن"

 ،بعمرة فمنا من أهل ،عام حجة الوداع -سلمو صلى هللا عليه - رسول هللاخرجنا مع  :أنها قالت -عليه وسلم
حتى " ،ردمفومنا من أهل بحج: " ،بعمرة مفردة :"ومنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج،

كن ييعني من لم  :"«ليحلفل رة ولم يهدمن أحرم بعم» :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا فقال  ،قدمنا مكة
 .معه الهدي يحل

بعمرة  ومن أحرم ،رة ولم يهد فليحللمن أحرم بعم» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،حتى قدمنا مكة"
يتم فل»" ،يعني مفرد :"«أهل بحج ومن»"، يعني حتى يبلغ الهدي محله :"«وأهدى فال يحل حتى ينحر هديه

 ."«حجه
 التمتع :الثالثة األنساك ،األنساك الثالثة في هذا دليل على جواز :"فحضت :-رضي هللا عنها-قالت عائشة "

يرى  فمنهم من ،على خالف بين أهل العلم في األفضل ،على خالف بين أهل العلم في األفضل ،والقران واإلفراد
 -الصالة والسالم عليه-مر به أصحابه وتأسف أ -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛كأن التمتع أفضل األنسا

رجح مع هذا كله يف ،«دي ولجعلتها عمرةلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اله» :وقال ،أن ساق الهدي
ن حمله ب ،لصحابة أن يحلواا -عليه الصالة والسالم-بل أقوى من ذلك كله أمره  ،التمتع عضهم على أنه وا 

ن ليجتث ما في قلوبهم من بقايا تصورات الجاهلية أ ؛يرى بعض أهل العلم أن هذا خاص بالصحابة ،خاص بهم
وجوب  من هذه النصوصومنهم من أخذ ، فلما استقر ذلك لم يلزم القول بالتمتع ،العمرة ال تجوز في أشهر الحج

 .التمتع
ل ج-وما كان هللا ، حج قارناً  ،ج قارناً ح -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛رانومن أهل العلم من يرجح الق  

 أفضل من حج ن بعض الصحابة حجه: إكيف نقول :ليعني يقو  ،ليختار لنبيه إال األفضل واألكمل -وعال
-ن حجه أفضل من فعل النبي إ :ده يحج متمتعًا نقولومن يأتي بع ،ألنه متمتع -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ؟-صالة والسالمعليه ال
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ليه الصالة ع-ران فعله والق   ،بأمره حتى قيل بوجوبه التمتع ثبت -عليه الصالة والسالم-لكن هذا ثبت في أمره 
 سبة لمن لم يسقوالتمتع أفضل بالن ،ران أفضل بالنسبة لمن ساق الهديفيكون الق   ،ألنه ساق الهدي ؛-والسالم
 .الهدي

بسفرة  ليأتي الحاج ؛يعني مع قولهم بوجوب العمرة، بعض أهل العلم اإلفرادرجح  ،ورجح بعض أهل العلم اإلفراد
 .مستقلة للعمرة وسفرة مستقلة للحج

نقل االتفاق على تفضيل اإلفراد  ،باالتفاق ن هذه الصورة أفضلقال: إ -رحمه هللا تعالى-ن شيخ اإلسالم إبل 
يزيد  لن ،الحج والعمرة إال مرة واحدة في عمره ييؤد    نيعني المسألة مفترضة في شخص ل ،في مثل هذه الصورة

و أ ؟بسفرة واحدة اعتمر وحج :أو نقول ؟سافر للعمرة ثم سافر للحج :فهل األفضل أن يقال له ،على الواجب
 نعم؟احدة اعتمر مع الحج؟ بسفرة و  :نقول

 .......طالب:
 و..؟ يعني اعتمر بسفرة مستقلة

 طالب:.......
ه، مرتينمرة  ،ى الواجبيزيد عل ال هو لن ؟وين ل نقول ه ،لن أزيد على ما أوجبه هللا علي   :يقول حيث ما وج 

 :و نقولأ ؟بحيث تؤدي ما أوجبه هللا عليك بسفرتين ؛للعمرة قبل أو بعدومرة ثانية  ،سافر مرة واحدة للحج ه:ل
 كماجمع بينهما أو بال ،وأمر -عليه الصالة والسالم-سواء تمتع كما تمنى النبي  ،تمتع وأدهما في سفرة واحدة

 ؟-عليه الصالة والسالم-فعل 
 .األفضل الثاني. طالب:
 كيف؟

 طالب:.......
 .شيخ اإلسالم نقل االتفاق على أن اإلفراد في مثل هذه الصورة أفضل

 لزيادة األجر؟ طالب:
ًا، لنسك مطلوب منه شرعه ئترفه بترك سفر كامل ينشي -كون القارن والمتمتع-كونه نعم؟ لزيادة األجر وأيضًا 

 .هذا رأي الشيخ ونقل عليه االتفاق ،هو ليس بأكمل ممن يأتي بالنسكين بسفرتين
 ،تع نعمالشيخ يفضل التم ،ال الشيخ ما يفضل االتفاق مطلقاً  ،يرى أن الشيخ يفضل االتفاق مطلقاً وبعض الناس 

 لن أتنفل ،لن أزيد على الواجب :يقولمفترضة في شخص لكن الصورة التي ينزل عليها االتفاق هي ما ذكرت 
 أو األفضل لي أن أتمتع ؟-معليه الصالة والسال-فهل األفضل لي أن أقرن كما فعل النبي  ،ال بحج وال بعمرة
قل وهذا الذي ن؟ للحج وأكون حينئذ مفرداً  اً لعمرة وسفر ل اً أو أنشيء سفر  ؟-عليه الصالة والسالم-كما أمر النبي 

 ،ع وتفضيل القرانفي تفضيل التمتألن الخالف قوي ومعروف عند أهل العلم  ؛االتفاق -هللارحمه -عليه الشيخ 
 إال إذا حملناه على هذه الصورة. ؟شيخ اإلسالم االتفاق على اإلفرادكيف ينقل 

 .. قوله في العمرة.. هل الصواب.. أنها واجبة..طالب:
 تنهض للوجوب. ،األدلة تنهض على الوجوب
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 طالب: كيف؟
 ض أدلتها تنهض للوجوب.تنه

 طالب:.......
ما  شخص لن يزيد على ى ما ذكرنا من أنه مفترض فيالتفضيل محمول عل ،المقصود أنه ال بد من سفرين

ر لكن شخص يسافر مرارًا إلى مكة يعتمر في السنة عش ،لن يزيد على ما أوجب هللا عليه ،أوجب هللا عليه
 ؟مرةعتمتع زيادة  له: أو نقول ،اإلفراد أفضل اتفاقًا له :ام نقولإلى مكة في مثل هذه األيثم ذهب  ،مرات

 .زيادة نسك تمتع ،تمتع زيادة عمرة :نقول له
ف بين أهل العلم فهل أحرم متمتعًا كما جاء في محل خال -عليه الصالة والسالم-أيضًا ما أحرم به النبي 

ال  اً ارنق -ليه الصالة والسالمع-يعني ماذا كان حجه  ،أو قارنًا أو مفرداً  ،بعض الروايات ال  اً مفردوا   ًا؟متعمتوا 
 طالب:.......

 ؟نعم ،الروايات كلها فيها ما يؤيد الثالثة ،جاءت الروايات كلها تدل على الثالثة
 .......طالب:

 ش معنى التمتع؟أييعني  ،يشمله عموم لفظ التمتع ،القارن يشمله عموم اللفظ ،هو القارن متمتع
اب من بلكن أهل العلم حملوه على من يؤدي النسكين مفصواًل بينهما  ،لنسكين في سفرة واحدةالتمتع أتى با

 .تخصيص كل نسك باسم خاص
ن جاء في بعض  ،سوق الهديي منعه من التمتع والذ ،حج قارناً  -عليه الصالة والسالم-ال شك أن النبي  وا 

ن قر  ،ةفي عمر  ةحج :المبارك وقل يفي هذا الواد صل    :ثم لما قيل له ،الروايات ما يدل على أنه أحرم مفرداً 
هالاًل إ أهل ًا، ومنهم من قال: أنه حج مفردبعض أهل العلم يستروح إليه ويميل إليه  هذا ،قرن بينهما ،بينهما

 .له هللاإلى النسك الذي اختاره مطلقًا من غير تعيين لنسك حتى يوجه 
يعني وصف صورة  ،ومن قال بهذا من الصحابة ،ج مفرداً وعلى كل حال جاء في النصوص ما يدل على أنه ح

، ومنهم من  يختلف في الصورة عن حج المفردالوحج القارن  ،-عليه الصالة والسالم-الحج الذي وقع منه 
 ،دخلت أعمال بعضهما في بعض ،بعض أعمالهجمع بين النسكين ودخلت  ،حج قارنًا كما هو األصلقال: 

 التمتع والقران.لفظ العام للتمتع الذي يشمل استعمل ال ،تمتع :ومن قال
 .......طالب:

 .هذا قيل به ..،ما يحدد ال عمرة وال حج وال ..، بس،لبيك :بس يقول
 طالب:.......

ل حج..، أه نه: إومنهم من قال لما..، عين لهثم  ،من غير تعيين النسك، يلبي من غير تعيين النسك ،يلبي
 المبارك جمع بينهما. يفي هذا الواد صل    :ثم لما قيل لهمفردًا، 
 .......طالب:
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ى ى معنيعني عل ،االستفادة من الوقت بين الحج والعمرة :ألنه لن يتمتع التمتع اآلن معناه الخاص ؛ما يستطيع
 -نمن الزم-ال شك أنه االستفادة من القدر  -عرف الخاصال-التمتع في عرف أهل العلم  ،نعم ،التمتع الخاص
 يتمتع تمتعًا كاماًل. ،كله من العمرة وما قبل إحرامه بالحج ين إحالله الحلالذي يكون ب

 .......طالب:
 ؟إذا حل من عمرته الحل كله ما الذي يلزمه بالحج

 طالب:.......
 .عمرةينوي  متمتع، الهو ينوي عمرة ،ما فيه نية

 طالب:.......
 أهل بالحج.جاء يوم التروية فإذا تمت أفعالها و  ،هو اآلن يحرم بعمرة ،ما له دليلال، 

 .......طالب:
 كيف؟

 طالب:.......
رم ولو أح ،رفقته ويش أحرموايعني شخص تأخر عن الرفقة فما يدري  نعم، ،هو يجوز أن يعلقه بنسك فالن ،ال

 لبيك بإهالل كإهالل رفقتي. :عندهم فقالبإحرام غير إحرامهم صار فيه إشكال 
 :.......طالب
ما ص يين خاللما تم التع أما قبل..، ،هذا قبل التعيين ،نعم ،ن خالص انتهىي   ثم ع   ،ل التعيينمطلقًا قب اً إحرام

 .أبو موسىو  -رضي هللا عنه-رام فالن كما فعل علي عاد ألحد خيار إال اإلحرام الموقوف على إح
 ،لى أهلهإل له أن يرجع ه ،العمرة كاملة وحل منها الحل كلهالمتمتع إذا أدى : نأتي إلى مسألة األخ الذي يقول

 نعم؟ ؟بالحجوقبل أن يتلبس  نعم؟
 له أن يرجع... طالب:

 طالب:.......
ذا قال ،بال نزاع ليس له ذلك أنه نصافعلى كل حال الذين ذكره صاحب اإل نزاع  معروف أنه بال ،بال نزاع :وا 

ال فاألصل أنه أدى هذا النسك كامالً  نعم، بال نزاع في المذهب، ،في المذهب  الحل فرغ ،وانتهى منه ، نعم،وا 
 . نعم؟.النسك الثاني لكن.بما الذي يلزمه  ،كله

 يلزمه النسك الثاني إذا كان حجة اإلسالم وهو قادر. :طالب
ه لكن الكالم على من يتطوع بالحج وهو مأمور بإتمامه وقد حل الحل كل ،حجة اإلسالم هذه ثانية ذههي خل

 .أرجعبسابقًا وأديت العمرة أنا حججت  ،الحمد هلل وهللا :ورأى الزحام وقال
 .له أن يرجع طالب:

 له أن يرجع نعم.
 .......طالب:

 ..هو يريد يحل الحل كله ،ما له قيمةقال أو ما قال ما ينفع 
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 طالب:.......
 أنه بمجرد تلبسه لعله هو المذهب هو المذهب أنه ليس له ذلكو وجه كالم صاحب اإلنصاف أنه ليس له ذلك 

 ين الحجيجوز أن يصوم بولذا  ،هذه كانت نيته ،رة تلبسه بالعمرة التي نهزته من بلده ليعتمر ويحج معاً بالعم
ن كان وقت الوجوب بعد ذلك -وجوب الهدي-والعمرة وسبب الوجوب   ،إحرامه بالعمرة هذا سبب الوجوب وا 

ه ال ن: إوأما من يقول ،ه يلزمهالمقصود أن هناك ارتباط وثيق بين عمرة التمتع وحجها هذا قول من يقول بأن
 ؟يلزمه بغير الزم شرعييلزمه أن يحرم بالحج ما الذي 

 طالب:.......
الحج على  :إال إذا كان يقولالحج على الفور  ..؛حضور ال يجوز لهالستطيع اآلن هو م، حجة اإلسالم ال

هذا  لعلى مثلكن قد يتحايل  ،نيةهذه مسألة ثا ،يصير زحام ما زحام ويرجع أيش وهذه السنة ما ندري  ،التراخي
ن يجعلوها أأمر أصحابه  -عليه الصالة والسالم-النبي  :ثم إذا وصل البيت قال ،يحرم مفرد أو يحرم قارن 

هللا و :ثم يقول ،ه العمرة الحل كلهثم يحل من هذ ،-عليه الصالة والسالم-إمتثااًل ألمره  ؛عمرة أنا بجعلها عمرة
 نعم؟  ما يصح؟الا  أنا بالخيار يصح هذا و 

 طالب:.......
 ت اليهودال تفعلوا ما فعل ؛حيلة تشبه حيل اليهود، إسقاط واجب على هذه حيلة ؛ال بد أن يحج ،ال بد من إتمام

 ال، يتحايل المقصود أنه ال ،هذه حيلة إلسقاط الواجب وال يجوز أن يعمل بها ل،ي  الح  بأدنى  فتحلوا ما حرم هللا
 يتحايل.
 .......طالب:

 يتحايل؟.....أيش لون 
 طالب:.......

 .أشوف شيء يلزمه بالحجما ما أرى، 
 طالب:.......

 لعمرة منفصلة عن الحج انفصااًل كاماًل.ى، هو معتمر، ام أبأمعتمر شاء النية أنه  ال
 طالب:.......

ه تلزمبشيء؟ ما أنا معتمر وال حاج تلزمه  :ميقات وهون وقاليعني وصل ال همعتمر من بلداليا أخي مثله، 
 .انخو إهذا الظاهر يا  ،بشيء ما دام ما تلبس باإلحرام ما يلزم بشيء ما يلزم بشيء؟

 طالب:.......
 تهل بالحج في وقته.أنت تبي تعتمر اآلن والحج في وقته  ،لون أنت متمتع شأي :قل له

 طالب:.......
 .غير... هاه؟ مجرد إخبار، هذا مجرد إخبار
 طالب:.......

 .أراد اإلحرام لهومتى  ،في يوم التروية هو ته الحجقو  ءجايؤدي نسك العمرة والحج ما بعد  هو ، الال
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 طالب:.......
 ساق الهدي. -معليه الصالة والسال-ألن النبي  ؛سوق الهدي من البلد أكمل ل،هذا أكم، ذا أكمله

 طالب:.......
 قران.لزمه اليتراه من الطريق أو اشتراه من الميقات ولو اش ،ذا ساقه معه لزمه القران، ما يلزم، إما يلزم ،ال ال

 ومنا من أهل ،فمنا من أهل بعمرة ،ام حجة الوداعع -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا خرجنا  :قالت"
عني ي :"«رة ولم يهد فليحللمن أحرم بعم» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،حتى قدمنا مكة ،بحج

 ،حلهميعني حتى يبلغ الهدي  :"«وأهدى فال يحل حتى ينحر هديهومن أحرم بعمرة »" ،ةبعد أن يؤدي العمر 
 .ومحله يوم النحر

 نعم؟هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر؟ 
 طالب:.......

- ذبحه قبل صالة العيد أو الوهل يجوز  ؟هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر ،تتعلق بالهدي أمور يا إخوان
مس انتظر حتى تطلع الش ،ال :يقال له ،وأراد أن ينحر ثم يحلق ،فرمىتعجل ونزل منى ؟ يعني من -كاألضحية

 ؟نعم ؟جاز له ذلك ساغ له أن يرمي :أو نقول ؟لههذا مح :ونقول ،وقت األضحية وقته مثل..، ويصلي اإلمام
 ترتيب، ترتيب أعمال يوم العيد. ......طالب: يا شيخ

 انصرف بعد منتصف الليل. :قيل له ،طيب هو جاء مرخص له معذور
 طالب:.......

 ؟أو وقته وقت األضحية ،ينحر قبل طلوع الشمس وقبل صالة العيد
 طالب:.......

 الصيغة محتملة. يحتمل، يحتمل
 طالب:.......

 ال؟ :قول لهبعد، ت النحر على الرمي ، بقدمقدمب :يقول ،ال ال
 طالب:.......

ال ما يجزئ؟لكن  ،أكمل وأولىخلي الترتيب؛ الترتيب   يجزئ وا 
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

للعبادة سبب وجوب ووقت القاعدة إذا كان  ..،القاعدة ،ال ال ،تقديمه على وقت الوجوبعندهم يجوز  ،ال ال
 اأما بينهم -هو المرتبط بهالذي -عن الوقت اتفاقًا ويجوز تأخيره  ،وجوب ال يجوز تقديمه على السبب اتفاقاً 

 ؟هل يجوز أن يذبح بين السبب والوقت ،سبب الوجوب اإلحرام بالعمرة مع الحج :فالقارن مثالً  ،خالفمحل فهو 
القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم ) ،ترى قول معتمد عن الشافعية هذا وأفتى به بعض المشايخ هنا
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تجويزه ذبح الهدي قبل وقت  في يسره ومنإيضاح ما توهمه صاحب اليسر ) ،لكن رد عليهم بكتاب آخر ،(النحر
 .(نحره

جزئه تكون م وحينئذ   ،ولكن األحوط أن يكون وقتها وقت األضحية ،المقصود أن المسألة خالفية بين أهل العلم
ن كانت من أ يعني من قدمها قبل صالة اإل، مجزئه باالتفاق ،باالتفاق عمال مام صالة العيد الخالف موجود وا 

 تظران :له لكنه يقال ،أعد :ال يقال له ،«افعل وال حرج»: خر إال قالدم وال أ  يء ق  ل عن شئيوم النحر التي ما س
وأيش  على الرميوافرض أنه قدمه  ،..ألنه من أعمال يوم النحر ؛دعما يقال له أ الذبح  -إذا لم يذبح- يا أخي

 أتصالة العيد أجز  ره عن وقتلكن إذا أخ  ، «افعل وال حرج» :قال ،نحرت قبل أن أرمي ؟يجوز تقول له: ما
 باالتفاق.

 طالب:.......
 -كفارة اليمين-ها الكفارة من صور  ، إجماع إجماع -رحمه هللا-في قواعد ابن رجب القاعدة موجودة بفروعها 

ف فيما الخالو  ،ويجوز تأخيرها اتفاقًا بعد الحنث ،ووقتها الحنث ال يجوز تقديمها قبل السبب ،سببها انعقاد اليمين
 .«إال كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»لدليل يدل على الجواز وا ،بينهما

 طالب:.......
ز أو مركبة منهما ال يجو انت بدنية أو مالية كالقاعدة الرابعة العبادات كلها سواء  :-رحمه هللا تعالى-يقول 

 ويتفرع على ،بويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجو  ،تقديمها على سبب وجوبها
 ،هالفعل العبادة المشترطة  الوجوبوشرط  ،سبب وجوبها الحدث ،منها الطهارةيقول:  ،ذلك مسائل كثيرة جداً 

 .إلى آخره فيجوز تقديم.. ،ومنها الصالة ،بعد الحدثتقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل فيجوز 
ع في بالشرو فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره ف ،نراق  ومنها صيام التمتع وال ،منها صالة الجمعة :ثم قال

ن كان وجوبه متأخرًا عن ذلكفيجوز الصيام بعده  ،السبب دإحرام العمرة قد وج  زمه أبووأما الهدي فقد الت ،وا 
مشقة ل ؛دخل قبل العشرولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن ، نعم، يعني يجيز فعله قبل وقته، الخطاب في انتصاره

 .ألن الشرع خصها بالذبح ؛ال يجوز في غير أيام النحروعلى المشهور  ،ه عليه إلى يوم النحرحفظ
ذه بهلتحق وهذه قاعدة بفروعها ولها أيضًا ما ي ،على كل حال القواعد في هذا الكتاب ال يستغني عنه طالب العلم

 .-رحمه هللا تعالى-القاعدة من صور كثيرة 
 طالب:.......

 القاعدة الرابعة.  ،تختلف اتألن الطبع ؛يعني القاعدة الرابعة ،ة خمسة وستةهو جزء واحد صفح
 طالب:.......

 .ليخرج من عهدة الواجب بيقين ؛األولى أن يؤخر حتى يأتي وقت األضحيةال ال، 
 طالب:.......

 .اإلجزاء يجزئ  ،في يوم النحر يجزئ ولو قبل الصالة يجزئ، يجزئ 
 طالب:.......
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وينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحل من عمرته وينوي  ،بعد مغيب شمس يوم عرفة ليالً  يحرمبعض الناس  إيه
 وقت الألن ال ؛امنع العلماء من هذ ألن الوقت ال يمكن، فمنعهم من هذا لعله ،اإلحرام ويطلع إلى عرفة يمديه

  يتصور عندهم.
 طالب:.......

 أشوف..، ما أرى ما يمنع إن شاء هللا تعالى. ما
 :.......طالب

 ترى تأخرناال ما عليش، 
مات نها بدأت عال: إمنهم من يقول ،في بعض الروايات يوم النحرو  ":يوم عرفةكان  فلم أزل حائضًا حتى"

 .إال في يوم النحرالطهر الكامل  عرفة ولم تر  يوم الطهر في 
رك وأهل بحج وأتأمتشط ن أنقض رأسي و أ -صلى هللا عليه وسلم-فأمرني رسول هللا  ،ولم أهلل إال بعمرة"

بد الرحمن ع - عليه وسلمصلى هللا-حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول هللا  ،ذلك ففعلت :قالت ،العمرة
دخلت ن أذعني إي :"ولم أحلل منها ،وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ،بن أبي بكر
 عليها الحج.

ضي هللا ر - ا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشةقال: أخبرنعبد الرزاق ا قال: أخبرنعبد بن حميد  اوحدثن
 فقال ،فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي ه،ام حجع -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع النبي  :قالت -عنها

يهلل بالحج مع عمرته ثم ال يحل حتى يحل منهما فلمعه هدي من كان »: -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
صنع أإني كنت أهللت بعمرة فكيف  ،يا رسول هللا :قلتفلما دخلت ليلة عرفة  ،فحضت :قالت ،«جميعاً 
 مرفلما قضيت حجتي أ :قالت ،«وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحجرأسك  يانقض»: قال ؟بحجتي

 ".فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها ،عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني
لحج اوأخذ من هذا أهل العلم اسم العمرة التي بعد  ،يعني هي تحكي أنها ركبت خلفه في الدابة :"نيفأردف"

 فة.يسمونها العمرة المرد  
 :التق -هللا عنها رضي-عروة عن عائشة ا سفيان عن الزهري عن قال: حدثنحدثنا ابن أبي عمر  :يقول

د أن ومن أرا ،م أن يهل بحج وعمرة فليفعلأراد منك من» :فقال -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا "
لى ص- فأهل رسول هللا: -رضي هللا عنها-قالت عائشة  ،«ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ،يهل بحج فليهل
 يدفي هذا الوا صل   " :ل لهلكن لما قي ،نه حج مفرداً : إمن قالوهذه حجة  ،يعني مفرد ":بحج -هللا عليه وسلم

 .أهل بهما جميعاً  ،أهل بهما جميعاً ، فصار قارناً  "ى هذه العمرةأدخل الحج عل ،..لالمبارك وق  
صب ايات تكل الرو  :من أهل بعمرةفيفكنت  ،وأهل ناس بعمرة ،وأهل ناس بالعمرة والحج ،وأهل به ناس معه

 .في هذا
لغد إن انا نؤجلها إلى لعل ،أنه لم يكن في ذلك هدي وال صوم وال صدقةالرواية التي تليها فيها بعض اإلشكال 

 شاء هللا تعالى.
 عائشة رضي هللا عنها؟طالب:.....
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 ؟أيش فيها
 طالب:.......
 كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. قارنة، عائشة قارنة

 تكون  .، الصورة التي عليها خالف العلماء ... إدخال العمرة على الحج، كيفاللي هي. الصورة طالب:
 ها؟صورت

 يعني يهل بحج مفرد ثم يدخل عليه العمرة.
 طالب:.......

 حديث عائشة نص في الباب. ًا،ما فيه ما يمنع أبد ؟يش المانعأو 
 ......؟أحسن هللا إليكم. طالب:

 إذا اشترطت نفعها.


